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EFES SELÇUK/İZMİR 2022 
48’nci TÜRKİYE PARAŞÜT ŞAMPİYONASI 

FORMATION SKYDIVING ve HEDEF 

YARIŞMA KURALLARI ve UYGULAMA ESASLARI 

 

1. ŞAMPİYONANIN AMACI 

1.1 Türkiye’deki yarışmacı paraşütçüleri bir araya getirerek; bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına ve 

yarışma kurallarının güncellenmesinden haberdar olmalarına olanak sağlamak. Her iki disiplinde de 

(Formation Skydiving ve Hedef) Türkiye Şampiyonlarını belirlemektir. 

2. ORGANİZATÖR 

2.1 48’nci Türkiye Paraşüt Şampiyonası Türk Hava Kurumu tarafından organize edilmektedir. 

Yazışma adresi: 
TÜRK HAVA KURUMU 

Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi 

Paraşüt Okul Müdürlüğü Selçuk/İZMİR 

TEL: 0 505 545 21 93 

E-mail: prsokulu@gmail.com 

WEB SİTESİ: www.thk.org.tr 
2.2 Yarışma Adı : 48’nci Türkiye Paraşüt Şampiyonası 

2.3 Yarışma Tarihi : 09-16 Eylül 2022 

2.4 Yarışma Yeri : THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Selçuk/İZMİR 

2.5 Şampiyona ile ilgili her türlü bilgi, bülten, Ulusal Yarışma Kuralları ve yapılan değişiklikler 

THK’nın internet web sitesinde yayınlanacaktır. 

3. ŞAMPİYONA RESMÎ GÖREVLİLERİ VE GENEL PROGRAM 

3.1 Şampiyona’nın resmî görevlileri: 

3.1.1 Organizasyon Temsilcisi  : Burçin KARATAŞ ÖZVEREN 

3.1.2 Yarışma Direktörü   : Muammer EVCİ 

3.1.3 Diğer görevlilerin planı EK-A’dadır 

3.2 Genel Program: 

3.2.1 Son başvuru tarihi   : 05 Eylül 2022 

3.2.2 Hakem Semineri   : 05-07 Eylül 2022 

3.2.3 Açılış ve Resmî Antrenman Atlayışları: 08 Eylül 2022 

3.2.4 Yarışma Atlayışları  : 09-16 Eylül 2022 

3.2.5 Kapanış ve Ödüllerin Verilmesi : Yarışma Bitimine göre belirlenecektir. 

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

4.1 Yarışmaya katılım ücreti Hedef 1.000 TL, Formation Skydiving 1.000 TL iki branşa birden kayıt 

yaptırmak isteyenler ise 1.750 TL dir. Ziraat Bankası Adliye/Ankara Şubesi Şube Kodu: 1780 

IBAN:TR230001001780000020085888 nolu hesaba yatırılıp, en geç 07 Eylül 2022 tarihine kadar 

dekontlar prsokulu@gmail.com adresine gönderilecektir. 

4.2 Yarışmaya katılacak sporcuların en az FAI-B (01 Mayıs 2001 tarihinden sonra hak edenler için) ya 

da FAI-C (01 Mayıs 2001 tarihinden önce hak edenler için) lisansına sahip olmaları gerekmektedir. 

4.3 Yarışmaya katılmak isteyen sporcular EK-B’deki başvuru formu ile karteks/atlayış defterinin son 

atlayış tarihini gösteren onaylı sayfasının fotokopisini, en geç 07 Eylül 2022 tarihine kadar Selçuk 

Havacılık Eğitim Merkezi Paraşüt Okulu Müdürlüğü Selçuk/İZMİR adresine göndermeleri ya da 

elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

4.4 FAI Paraşüt Spor Kodu ve Ulusal Kurallar yarışmadan önce tüm sporculara hatırlatılacaktır. 

4.5 07 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru formunu göndermeyenler ya da eksik belgesi bulunanlar 

yarışmaya katılamayacaktır. Bu konuda sorunlarla karşılaşıldığında nihai karar organizatör 

tarafından verilecektir. 

4.6 Yarışmacılar, yarışma direktörünün onayını aldıktan sonra şampiyonaya kendi paraşütleri ile 

katılabilirler. THK yarışmacılara olanakları ölçüsünde malzeme verecektir. Malzemelerin sınırlı 

olması nedeniyle malzeme isteğinde bulunacak yarışmacıların bu isteklerini başvuru formunda 
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belirtmeleri gerekmektedir. THK tarafından yarışmacılara verilecek malzemelerin isteklilere 

dağıtımı, başvuru tarihleri ve paraşütçü nitelikleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. 

5. SİGORTA 

5.1 Her yarışmacı kendi Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaktan sorumludur. Bu konuda Organizatörün 

herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sigortayı yaptırmayan yarışmacılar antrenman atlayışları dâhil 

yarışmaya katılamazlar. Sporcular geçerli bir sigorta belgesini organizatöre sunmak üzere yanlarında 

bulundurmalıdırlar. 

5.2 Sporcular istedikleri takdirde sigorta primlerini ödemek kaydıyla 07 Eylül 2022 tarihine kadar THK 

aracılığı ile yaptırabileceklerdir 

5.3 Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup yarışmacılar, 2629 sayılı uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve 

kurbağa adam tazminat kanununa tâbi olduklarından sağlık raporu ve sigorta yönünden TSK’ya karşı 

sorumludur. 

6. ANTRENMAN ATLAYIŞLARI 

6.1 Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Paraşüt Okul Müdürlüğü’nde isteyen herkes yarışma başlama 

tarihine kadar ücreti karşılığı intibak ve antrenman atlayışı yapabilir. 

6.2 İntibak eğitimini tamamlayamayanlar yarışmalara katılamazlar. 

6.3 Resmî antrenman atlayışı FS ve Hedef Branşında sadece bir atlayış olarak yapılır. Yapılan derece 

resmî değerlendirmeye alınmaz. 

7. HEDEF KURALLARI 

7.1 Takım Hedef Atlayışı: 

7.1.1 Yarışmada sünger pano kullanılacaktır, aksi durumda hakem heyeti tarafından belirlenecek daire 

içine iniş gerçekleştirilecektir. Derecelendirme daire içine inen paraşütçülerin merkeze olan 

uzaklıklarının ölçümü ile yapılacaktır. 

7.1.2 Yarışmada takım elemanları erkek ve kadınlardan oluşabilir. Değerlendirme takım olarak yapılır. 

7.1.3 Takımlar 5 sporcudan oluşur. Ancak yarışmaya en az 3 sporcudan oluşan takım da katılabilir. 

7.1.4 Yarışmaya katılan takım 5 sporcudan oluşuyor ise, takım atlayışında her sporcunun derecesi 

değerlendirildikten sonra en kötü derece atılır. Kalan 4 derecenin toplamı takım puanıdır. 

7.1.5 Yarışmaya katılan takım beşten az (en az 3) sporcudan oluşuyorsa; takım, eksik her elemanı için en 

kötü puanı alır. Elde edilen 5 dereceden en kötü olanı atıldıktan sonra geriye kalan 4 derecenin 

toplamı takımın puanıdır. 

7.1.6 Yarışma 4 turdan oluşur. Yarışmanın geçerli olması için en az tur sayısı 3’dür. 

7.1.7 Takım hedef atlayışı 1200 metreden yapılır. 

7.1.8 Sporcunun takım atlayışlarındaki derecesi aynı zamanda ferdi derecesi olur. 

7.1.9 Takım hedef atlayışlarında kupa verilebilmesi için, en az 4 takımın yarışmaya katılmış olması 

gerekir. Ayrıca katılımcı sayısına göre Takım Hedef atlayışları organizatör tarafından programdan 

çıkartılabilir. 

7.2 Ferdi Hedef Atlayışları: 

7.2.1 Yarışma 4 tur (takım atlayışları), artı 1 yarı final ve 1 final turlarından oluşur. İlk 4 turun skoru, takım 

hedef atlayışlarından elde edilen skorlardır. 

7.2.2 Dördüncü turdan sonra yarışmacıların en iyi %50’si yarı finale çıkar. 

7.2.3 Yarı finalden sonra yarışmacıların en iyi %50’si finale çıkar. 

7.2.4 Çıkış noktasını yarışmacı kendisi belirler. 

7.2.5 Dördüncü turdan sonra çıkış sırası, kötüden iyiye doğru gidilerek belirlenir. 

7.2.6      Takım listeleri değiştirilemez. 

8. FORMATION SKYDIVING YARIŞMA KURALLARI 

8.1 Amaç: Çalışma zamanı içerisinde takım olarak mümkün olan en fazla sayıda doğru formasyonu 

tamamlamaktır. 

8.2 Katılım Koşulları: En az “FAI B” lisansına sahip olmalı. Takım kameramanın en az “FAI C” lisansa 

sahip olmalıdır. Paraşüt Okulu imkanlar dahilinde kameraman desteği verecektir. 

8.3 Genel Kurallar: 

8.3.1 Yarışma 6 turdan oluşur 7. ve 8. turlar yarı final ve final atlayışıdır. 

8.3.2 Yarışmaların geçerli olabilmesi için asgari tur sayısı 4’dür. 
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8.3.3 Takımlar 4 yarışmacı ve 1 kameramandan oluşur. 4’lü formasyon takım atlayışı 3200 metre/10500 

feet AGL den yapılacaktır. Çalışma zamanı 35 sn dir. Meteorolojik koşullar nedeniyle, başhakem ve 

yarışma direktörü kararı ile atlayış irtifası 2290 metre/7500 feet AGL ve çalışma zamanı 20 sn olarak 

değiştirilerek bir sonraki turla yarışmaya devam edilebilir. 

Tüm karşılaşmalar için maksimum çıkış irtifası 3960 metre/13000 feet AGL dir. 

8.3.4 Yarışmada takım elemanları erkek ve kadınlardan oluşabilir. Değerlendirme takım olarak yapılır. 

8.3.5 Takımlar 2 kamera ile atlayış yapabilir ancak, resmî değerlendirme için yalnızca önceden belirlenmiş 

kameranın kaydı kullanılır. 

8.3.6 Kameraman her bir yarışma atlayışından hemen sonra, hiçbir oynama yapmadan, kayıt sistemini en 

kısa zamanda kayıt odasına götürür. 

8.3.7 Kameramanlar organizasyonun uygun gördüğü sistemleri kullanırlar. 

8.3.8 Yarışma atlayışlarında yapılacak formasyonlar, yarışma öncesinde EK-C’de yayınlanan blok dizileri 

içerisinden çekilen kura ile belirlenir. 

8.3.9 Dizilerin kurası halka açık ve Başhakemin gözetiminde, Kategori hakemi, Takım kaptanları 

huzurunda çekilir. Kura çekiminin sonuçları ilan edildikten iki saat sonra yarışma başlatılır. 

8.4 Çıkış: 

8.4.1 Herhangi bir kısıtlama yoktur ancak baş pilotun uyarıları, emniyet kuralları göz önüne alınarak 

değişiklikler yapılabilir. 

8.4.2 Çıkış yeri ve zamanı yerden belirlenir uçakta takımlara sesli ve/veya ışıklı ikaz ile çıkış zamanı 

bildirilir. 

8.4.3 Takım çıkış ikazından en çok 20 sn sonra uçağı terk etmiş olmalıdır. 

8.5 Rejump: 

8.5.1 Takım performansı görüntülü olarak değerlendirilememiş (NV) ise ve bu olayda takımın hatası yoksa 

bir rejump verilir. Ancak, hakemler bu olayda kasti bir kural ihlali saptarlarsa rejump verilmez ve 

takım o atlayış için sıfır puan alır. 

8.5.2 Takım elemanlarının, kameraman dâhil, birbirine karışması durumunda rejump verilmez. 

8.5.3 Elverişsiz hava koşulları itiraz nedeni olamaz. Bununla beraber, Başhakem o atlayış için rejump 

verebilir. 

8.5.4 Yarışmacının donanımından (kamera dâhil) kaynaklanan bir sorun bir rejump nedeni olamaz. 

8.5.5  Takım listeleri değiştirilemez. 

9. ATLAYIŞ LİMİTLERİ 

9.1 Rüzgâr: Hedef atlayışlarında yer rüzgârı limiti azami 6 m/sn. ile 8 m/sn.dir (rüzgâr limiti teknik 

toplantıda belirlenecektir). 

9.2 Formation Skydiving atlayışlarında yer rüzgârı limiti 11 m/sn. dir. 

10. GENEL EMNİYET KURALLARI 

10.1 Emniyet açısından minimum paraşüt açma irtifası 900 m. dir. Bu irtifanın altında paraşüt açanlar, 

yarışmalardan diskalifiye edilir (Başhakemin talimatıyla uygulanır). 

10.2 Paraşütçüler otomatik açma aleti takmak zorundadır. 

10.3 Formation Skydiving atlayışlarında kask, altimetre, hookknife kullanmak zorunludur. 

10.4 Yarışmalar boyunca atlayış emniyeti ön planda tutulur. Atlayış emniyetini ihlal eden yarışmacılar, 

yarışmalardan diskalifiye edilir. 

10.5 Yarışmalarla ilgili diğer konularda; FAI SPOR KODU Genel Kısım (1 Ocak 2022’den itibaren 

geçerli), FAI SPOR KODU 5. Kısım (1 Mart 2021’den itibaren geçerli) ve ilgili disiplinlerin yarışma 

kurallarındaki (1 Mart 2022’den itibaren geçerli) esaslar uygulanır. Anlaşmazlık durumunda 

kuralların İngilizce yazılmış orijinalleri esas alınır. 

10.6 Yarışmacıların, yarışma esnasında kamera takmaları yasaktır (kameramanlar hariç). 

11. YARIŞMA ALANINDA REKLAM UNSURU KULLANMA 

11.1 Yarışmacılar yalnızca sponsorlarına ait reklam unsurlarını (bayrak, afiş, flama şeklinde) kendilerine 

ayrılmış alanda ya da kıyafetlerinde (eşofman, şapka, uçuş ceketi ya da tulum) taşıyabilirler. 

11.2 Yarışmacıların kıyafetlerinde taşıyacakları reklam unsurları için ücret ödeme zorunluluğu yoktur. 

12. YARIŞMALARDA KULLANILACAK REKLAM EMNİYET UNSURU 

12.1 Yarışma sahasında kullanılacak reklam unsurları yerden en fazla 4 m yükseklikte olmalıdır. 
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12.2 Reklamın bayrak ya da flama gibi kullanılmasında uçuş/atlayış sahasına uzaklığı ilgili branşların 

spor kodlarında belirlenmiş emniyet mesafesini ihlal edemez. 

12.3 Reklamın taşındığı ya da asıldığı bölge, diğer yarışmacılar ve takımlara ayrılan bölgeyi ya da görüş 

açısını ihlal edemez. 

12.4 Yarışmacıların kıyafetlerinde reklam ya da başka maksatlı yapacakları ekler ya da eksiltmeler 

uçuş/atlayış emniyetini ihlal etmeyecek şekilde yapılmalıdır. 

12.5 Yarışmacılar uçuş/atlayış gerekleri dışında herhangi bir giysi, hareketlerini kısıtlayıcı bir aksesuarı 

atlayışlarında/uçuşlarında kullanamazlar. 

13. İTİRAZLAR 

13.1 Yarışma itirazları 100 TL. ödenerek yapılır. İtiraz yerinde bulunursa ücret geri verilir. 

14. DİĞER KONULAR 

14.1 Şampiyonaya katılan hakemler, resmi görevliler, yarışmalar boyunca spor kıyafetleri ile araç ve 

malzemelerinde Türk Hava Kurumu tarafından belirlenen ölçülerde kendi isim ve amblemlerinden 

başka hiçbir şekilde reklam taşıyamazlar. 

14.2 Takımların kendi reklam başvuruları için gerekli koşullar madde 12’de açıklanmıştır. 

14.3 Ferdi hedef atlayışlarında en iyi puanı alan yarışmacı “Türkiye Şampiyonu” ilan edilir. Katılımcı 

durumuna göre ayrıca Amatör Ferdi Hedef birincisi ilan edilebilir. 

14.4 Takım hedef atlayışlarında en iyi puanı almış takım “Türkiye Şampiyonası Takım Hedef Birincisi” 

olarak ilan edilir. 

14.5 Formation Skydiving disiplininde atlayışlar sonunda en iyi puanı alan takım “Türkiye Şampiyonası 

Formation Skydiving Birincisi” olarak ilan edilir. 

15. ÖDÜLLER 

15.1 Kupa ve Madalya Verilmesi: 

15.1.1 Takım Hedef ve Formation Skydiving karşılaşmalarında birinci, ikinci ve üçüncü olan takıma kupa, 

madalya verilir (takımlar karma oluşturulabilecek erkek/kadın takım değerlendirmesi ayrı ayrı 

yapılmayacaktır). 

15.1.2 Ferdi hedef birinci, ikinci ve üçüncü olanlara madalya verilir (erkek/kadın değerlendirilmesi ayrı 

yapılmayacaktır). 

 

 

 

 
Muammer EVCİ 

Yarışma Direktörü 

E  K  L  E  R: 

EK–A Görevli isim listesi 

EK–B Şampiyona Başvuru Formu 

EK–C (Formation Skydiving) 4-WAY Blok Dizileri  
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EK–A 

 

 

 

 

48’INCI TÜRKİYE PARAŞÜT ŞAMPİYONASI 

(FORMATION SKYDIVING ve HEDEF) 

GÖREVLİ İSİM LİSTESİ 

 

 

 

 
Organizatör Temsilcisi : Burçin KARATAŞ ÖZVEREN 

Yarışma Direktörü  : Muammer EVCİ 

Baş Hakem  : Çağdaş İLK 

Baş Eğitmen Hakem  : Şahin A. SIRMALI 

Jüri   : Erdinç KÜFLÜ (Başkan) 

    : Ferit GÜVEN (Üye) 

    : Kemal ERTAÇ (Üye) 

 
Hakem listesi: 

1. Ufuk TANDOĞAN 

2. Barış ERDEM 

3. Gökhan ÖZKAN 

4. Mehmet ARICI 

5. Şuuri ERTAN 

6. Fikret SÖĞÜT 

7. Hakan ZENGİN 

8. Gökhan UÇAROĞLU 

9. Mustafa AK 
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EK–B 

 

 

 

48’INCI TÜRKİYE PARAŞÜT ŞAMPİYONASI 

(FORMATION SKYDIVING ve HEDEF) 

BAŞVURU FORMU 
 

 

 

ADI SOYADI  

BAŞVURU TARİHİ  

SAĞLIK RAPORU TARİHİ  

SERTİFİKA/LİSANS NO.  

SERTİFİKA/LİSANS TARİHİ  

ADRESİ  

  

TEL. NO  

E-MAIL ADRESİ  

TOPLAM ATLAYIŞ ADEDİ  

EN SON ATLAYIŞ YAPTIĞI TARİH  

ATLADIĞI PRŞ. TİPİ  

MALZEME İSTEĞİ  
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EK–C 

BLOCKS 
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RANDOMS 

 

 
 
 


